CURSA ANIMES DEL PURGATORI
Aiguafreda 16 de juny de 2018
REGLAMENT
1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti tant la distancia com aquest reglament.
2. La distancia a recórrer serà de 7 i 16 kms, mesurada i certificada per AP. No està permès que un
corredor canvi la distància a la que s'ha inscrit. Tot corredor que no participi a la distància en què
s'ha inscrit serà desqualificat. No està permès córrer amb gos ni cap tipus de mascota.
3. L’Organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força major.
4. Hi haurà una estora de control per registrar els temps.
5. La sortida i arribada serà desde el Pavello municipal d'Aiguafreda.
6. Horari: Per a les curses de 7 i 16 kms es donarà la sortida a les 21:00 hrs i el tancament serà a les
24:00 hrs.
7. Les inscripcions es tancaran el dia 13 de juny a les 24:00 hrs o en arribar als 350 inscrits. La
organització es reserva el dret d'obrir inscripcions el mateix dia de la cursa.
8. Els dorsals es podran recollir al pavelló Can Plantada d'Aiguafreda, el dissabte 16 de juny a partir
de les 18:00 pm fins a les 20:00 pm.
9. No es donaran dorsals si no s'acredita el número nacional d'identitat.
10. Xip: els donarà l’organització amb el pitrall.
11. Preu: El preu de la cursa de 7 kms serà de 12 Euros y la de 15 kms de 14 Euros. Aquesta
inscripció dóna dret als controls, avituallaments, entrepà i bossa d'obsequi per a tots el corredors
així com al sorteig de material post cursa
12. El preu de la inscripció inclou l'assegurança d'accidents obligatòria per a tots els participants.
13. Les categories es regiran per l'any de naixement i sexe.
14. Premis i classificacions:
Els tres primers masculins
general

(cursa 7 kms i 16 kms)

Els tres primers femenins
general

(cursa 7 kms i 16 kms)

El veterà 55 nascut entre 1962 i (cursa 7 kms i 16 kms)
abans
La veterana 55 nascuda entre
1962 i abans

(cursa 7 kms i 16 kms)

Al corredor local

(cursa 7 kmsi 16 kms)

A la corredora local

(cursa 7 Kms i 16 kms)

15.: Els menor podran participar-hi amb autorizacio del Pare, Mare o tutor Legal.
16.: Es obligatori frontal amb perfecte funcionament, es fara revisio de material abans de la sortida.
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